
Облік і оподаткування агробізнесу 
 

Заплановані результати навчання: 
Мета вивчення навчальної дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти 

системи знань з бухгалтерського обліку та оподаткування агробізнесу. 
Основні завдання навчальної дисципліни: засвоєння теоретичних основ обліку 

та оподаткування агробізнесу; набуття вмінь і навичок щодо облікового відображення фінан-
сування агробізнесу, експортно-імпортних операцій суб’єктів агробізнесу; ознайомлення з 
питаннями обліково-аналітичного забезпечення логістики в агробізнесі, беззбитковості дія-
льності суб’єктів агробізнесу та електронної комерції в агробізнесі. 

Компетентності: 
Загальні:  
ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  
ЗК04. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  
Фахові (спеціальні): 
СК01. Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття 

ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підви-
щення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу.  

СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати 
сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у від-
повідності зі стратегічними цілями підприємства.  

СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту 
підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 
оподаткування.  

СК10. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних за-
вдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподат-
кування. 

Програмні результати навчання: 
ПР02. Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадія-

ми облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами 
господарювання з урахуванням професійного судження.  

ПР06. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлін-
ні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта господарюван-
ня щодо облікової інформації.  

ПР15. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, кон-
тролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську прак-
тику.  

ПР17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менедж-
менту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, оподаткування.  

Програма навчальної дисципліни: 
 Тема 1. Організаційно-правові форми та умови функціонування структур агробізнесу. 
 Тема 2. Облік фінансування агробізнесу. 

Тема 3. Облік експортно-імпортних операцій суб’єктів агробізнесу. 
Тема 4. Обліково-аналітичне забезпечення логістики в агробізнесі. 
Тема 5. Обліково-аналітичне забезпечення беззбитковості діяльності суб’єктів агробіз-

несу. 
Тема 6. Обліково-аналітичне забезпечення електронної комерції в агробізнесі. 
Тема 7. Оподаткування суб’єктів агробізнесу. 

Трудомісткість: 
Загальна кількість годин - 135 год. 



Кількість кредитів - 4,5. 
Форма семестрового контролю – екзамен. 
 
 


